
   «های علمیه خواهرانتحت پوشش مركز مدیریت حوزهمقطع عمومی  فهرست مدارس»

 94-95تحصیلی اول نیمسال 

 دورنگار تلفن نام مدرسه شهر استان ردیف
پیش 
 شماره

 نشانی

 آذرشهر آذر شرقی  1
فاطمة 

 الزهرا)س(
83243442 28324343 181 

شهرك شهید مدنی ، روبروي 
هنرستان شهید رجایی ،مدرسه 

لمیه صدیقه كبري فاطمه زهرا ع
 3251531135)س(، كدپستی 

 اهر آذر شرقی  3
فاطمة 

 الزهرا)س(
88381113 88381113 181 

خ شیخ شهاب الدین، ك فرج 
زاده، كانون عفت سابق، 

 3831511111كدپستی

 ولیعصر)عج( بناب آذر شرقی  2

25521138 

25533585 

25521183 

25531358 

25531358 181 

اعظم، درب خ بهشتی، مصلی 
 شمال شرقی، 

 3331523523كدپستی 

 صادقیه تبریز آذر شرقی  8

23323241-3 

23328813 

23323588 

 

23383322 181 

 آخر خ راسته كوچه، به طرف
 دارایی، ك یخچال، 

 3128558231كدپستی 

 فاطمیه جلفا آذر شرقی  3

83138251 

83138581 

83138543 

 

83133352 181 

مسار ابتداي بلوار، خ شهید تی
فالحی، مدرسه علمیه فاطمیه، 

 3881412111كدپستی 

 خسروشاه آذر شرقی  2
حضرت 

 فاطمه)س(

23888312 

23885131 

-31 
23888312 181 

خ شهید رجایی، نرسیده به 
 كارخانه دامنه سهند، 

 3233182285كدپستی 

 181 83833333 83833333 الزهرا)س( شبستر آذر شرقی  5

 میدان معلم، ضلع جنوبی پارك
آزادگان، اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، طبقه فوقانی، كدپستی 

3241223334 

 مراغه آذر شرقی  4
فاطمة 

 الزهرا)س(

25313811 

25313813 
25338143 181 

خ پاسداران)دارایی سابق( 
 3312514331كدپستی 

 مرند آذر شرقی  3
فاطمة 

 الزهرا)س(
83358333 83351311 181 

 اول–مرند میدان شهید فهمیده 
–شهید جباري  -متري38خیابان 

كد پستی -11پالك 
3812422233 

 زینبیه میانه آذر شرقی  11
33325811 

33384343 - 181 

خ شهید بهشتی، روبروي سازمان 
انتقال خون، حوزه علمیه جعفریه 

سابق)برادران(، كدپستی 
3212418121 

 هشترود آذر شرقی  11
فاطمة 

 الزهرا)س(
33235234 33235233 181 

خمینی)ره(، ك گنجینه  خ امام
كتاب، خوابگاه كمیته امداد سابق، 

 3315415343كدپستی 



 دورنگار تلفن نام مدرسه شهر استان ردیف
پیش 
 شماره

 نشانی

 - - 181823331311 فاطمیه سراب آذر شرقی  13

خیابان شهید بهشتی جنب خیابان 
بسیج جنب سپاه پاسداران طبقه 

 پایین دفتر امام جمعه

 الزهرا)س( ارومیه آذر غربی  12

23255311 

23231882 

23231113 

23281233 188 

جنب  -12كوچه  –خیابان مدنی 
كد پستی  –مسجد اسماعیل بیگ 

3515538258 

18  

 آذر غربی

 188 22531418 22531413 فاطمه الزهرا چایپاره

قره ضیاء الدین )چایپاره(، گوزل 

روبروي ،خیابان شهید باكري،آباد

 كمیته امداد

13  
 آذر غربی

 188 22331323 2-22331321 الزهرا)س( خوي
لی، جنب خ شریعتی، خ مص
 مصلی، 

 34123832صندوق پستی 

 سلماس آذر غربی  12
فاطمة 

 الزهرا)س(
23385323 23323238 188 

خ چمران، خ مصلی، كدپستی 
3441282114 

15  
 آذر غربی

 الزهرا)س( دژ شاهین
82232121-
82228511-13 

 

82231244 188 

دي، باالتر از  3بلوار غدیرخم، خ 
دانشگاه آزاد اسالمی، صندوق 

 33412214پستی 

14  

 آذر غربی

 فاطمه الزهرا ماكو
28382231-

28382283 
- 188 

ماكو، شهرك ولیعصر،سایت 

)ب(،جنب درمانگاه تامین 

اجتماعی )ساختمان سابق اداره 

 مسکن و شهرسازي(

 188 83323311 83381282 الزهرا)س( میاندوآب آذر غربی  13
خ امام، خ قدس، ك نواب، 

 3351483132كدپستی 

31  
 آذر غربی

 188 23234133 23221433 فاطمیه دهنق

، جنب سالن دو 3خ شهید علمی 
كوچه معرفت  -هزار نفري والیت

 3521523251كد پستی  -1

 188 - 83322522 نجمه خاتون  تکاب  آذر غربی  31
پایین تر از  –خ نماز  –تکاب 

 مصلی جنب اداره جهاد 

 ارومیه  آذر غربی  33
زینب كبري 

 )س(
22242452 
22242242 - 188 

جنب  –خیابان نبوت  –ارومیه 
 زیر گذر 

 183 22258332 22258382 الزهرا)س( اردبیل اردبیل  32

خ سی متري، ك ارمنستان سابق، 
جنب فرهنگسراي سوم خرداد، ك 
صدر، كانون فرهنگی تربیتی نور، 

 3218238228كدپستی 

38  
 اردبیل

 ادمغانپارس آب
 ثامن
 )ع(الحجج

23538811 23534811 183 
پاه، جنب دارالقرآن میدان س

 المهدي)عج(، 
 3231455858كدپستی 

33  
 اردبیل

 183 23281311 23281311 (ولیعصر)عج گرمی

محله هالل احمر، جنب مسجد 
 امام حسین)ع(، 

 3231422288كدپستی 



 دورنگار تلفن نام مدرسه شهر استان ردیف
پیش 
 شماره

 نشانی

 183 23323313 23323311 فاطمیه مشکین شهر اردبیل  32
فرهنگیان، ك ولیعصر)عج(، 

 3221454821كدپستی

 - - - الزهرا )س( الخلخ اردبیل  35
خلخال، جنب مصلی، دارالقرآن 

 شهرستان خلخال

 بیدگل و آران اصفهان  34
حضرت 

 (س)زینب

3528311 
3538313 

3521333 121 

میدان ولیعصر)عج(، بلوار شهید 
قاسم پور صندوق 

 45813131پستی

 اردستان اصفهان  33
زینب 

 کبری)س(
3-38323831 38323831 121 

 شهرك كاوه، حوزه علمیه
 خواهران

 جامعة النور اصفهان اصفهان  21
22334343 
22384231 

23513432 121 

بن ك سیروس،خ حسین آباد، 
، 13بست حسام الدین، پ 

  4153322222كدپستی 

 اصفهان اصفهان  21
حضرت 

 فاطمه
 محدثه)س(

22354428 
22333431 

22333331 

22333431 121 

چهار راه حکیم نظامی، خ نظر 
، ديغربی، ك بیمارستان سع

 41532كدپستی 

 اصفهان اصفهان  23
خدیجه 
 (کبری)س

23222222 
32222332 

23222211 121 
بهمن، خ  33خ بزرگمهر، خ 

 شهید علیرضا جمشیدي

 121 31117777 55312512 ریحانه اصفهان اصفهان  22
بزرگراه ، بلوار كشاورز، اصفهان

 ،خ مفتح،شهید میثمی
  12جنب شهرداري منطقه 

 اصفهان اصفهان  28
هراء الز

 المرضیه)س(

23381223 
23381222 
23313833 

23381223 
23381222 

121 
خ هاتف، جنب بانک ملی، ك 
حیدرزاده، صحه حیدر میرزا پ 

 4185334281، كدپستی 13و 31

 اصفهان اصفهان  23
 فاطمة

 الزهرا)س(
 خوراسگان

33812132 

33815122 

33821212 

23382121 121 

فلکه احمد آباد، خ جی، ایستگاه 
مین اجتماعی، كوچه تأمین تأ

كدپستی  2اجتماعی، پالك 
4133112453 

 کوثر اصفهان اصفهان  22
23221811 

23233283 

 
23233282 

121 

خ آیت اله كاشانی، روبروي 
 امامزاده سید موسی، 

 جنب خ میرداماد، بن بست مهر

 121 4-23233133 4-23233133 مجتهده امین اصفهان اصفهان  25

ملک  خ –خ هشت بهشت غربی 
 – 3كوچه شماره  –شمالی 

 امین موسسه آموزش عالی مجتهده

 121 22254842 8-22313332 النفیسه اصفهان اصفهان  24

میدان شهدا، خ چهار باغ پایین، خ 
جامی، بعد از چهار راه شهیدان 

 41253ناطق، كدپستی 

 سید الشهداء  اصفهان  اصفهان  23
32131182 

23123134 
23123134 121 

خ خواجه  –خ جی  –اصفهان 
مجتمع مسکونی امام  -عمید



 دورنگار تلفن نام مدرسه شهر استان ردیف
پیش 
 شماره

 نشانی

حسین مسجد سید الشهداء طبقه 
 دوم 

 بیدگل  اصفهان  81
فاطمه الزهراء 

 )س( 
38531112 
38531131 

38531131 121 
بیدگل، خ شهدا، كوچه معراج 

 4581255531كد پستی  -ششم

 121 83331138 83331338 کوثر تیران  اصفهان  81

 -خ طالقانی مركزي  -تیران 
كوچه شهیدان منصور واعظ 

 3وحسنعلی مختاري پالك 
)مدرسه شهید رجایی سابق (كد 

 4321212331پستی 

 شهر خمینی اصفهان  83
حضرت 

 (س)زهرا

2223431-82 
22311351 

22223432 121 

توحید، بن بهمن، بلوار  33میدان 
 ، 12بست شماره 

 4814583834ی كدپست

 رضویه شهر خمینی اصفهان  82

22213213 
22218333-32 
22238385 

22383852 121 

شهید صدوقی، باالتر از  خ
كتابخانه الغدیر، ك مکتب 

الصادق، باالتر از دبستان شهید 
 4813412211منظري، كدپستی

 الزهرا)س( شهر خمینی اصفهان  88

22255311-11 
22312531 
22312521  

22251223 121 

جنوبی،شریعتیخ

  
 4812221224كدپستی 

 شهر خمینی اصفهان  83
فاطمة 

 الزهرا)س(

22813312 
2283831 
22283883 

22838832 121 

میدان آزادي، خ آیت اله جبل 
 38عاملی، ك گلشن، شماره 

 4812212348كدپستی 

 شهر خمینی اصفهان  82
 فاطمیه
 )اندان(

2255333 2 
22313333 
22253133 

22313332 121 

میدان شهدا، خ مدرس، ك مدرسه 
 اطمیه، علمیه ف

 4815512224كدپستی 

 خوانسار اصفهان  85
کریمه اهل 

 بیت)س(
35322551-2 35322551 121 

بلوار معلم، پشت اداره اوقاف و 
 امور خیریه شهرستان خوانسار

 الزهراء)س(  چادگان  اصفهان  84
35532214-
35532213 

35532213 121 
ك امداد –خ دهه فجر  –چادگان 

 ی جنب كمیته امداد امام خمین –

 فاطمیه درچه اصفهان  83
25288542 

25253442 
22525344 

25233312 121 
خ دكتر شریعتی، روبروي پایگاه 

 اورژانس، ك گلشن

 دولت آباد  اصفهان  31
نرجس 

 خاتون)س(
34358218 34358218 121 

برخوار، بلوار طالقانی، خ شهید 
، 18محمد داوري، ك ارشاد، پ 

 4281511111كدپستی 

 الزهرا)س( دهاقان اصفهان  31
32222155 
32222181 

3232155 121 
خ آزادگان، مجتمع مسکونی امام 
صادق)ع(، روبروي دبستان غیر 



 دورنگار تلفن نام مدرسه شهر استان ردیف
پیش 
 شماره

 نشانی

انتفاعی سماء، كدپستی 
4281233421 

 الزهرا)س( زرین شهر اصفهان  33
33222243 

33325553 
33222243 121 

بلوار  -چهارراه  هالل احمر، 
 3مجموعه مصلی طبقه –معلم 

 هرسپاهانش اصفهان  32
حضرت 
 حكیمه

22312213-12 
22311144 
22313141 

22312213 121 
، ك 2بلوار غدیر، خ تعاون

 313نهالستان شرقی، بلوك 

 شهر شاهین اصفهان  38
نرجس 
 خاتون

33331138 

33323238 
33351588 

33311388 121 

روبروي –بلوار طالقانی 
غربی 2فرهنگسراي شاهین فرعی 

 8پ

 121 32388112 32323812 معصومیه شهرضا اصفهان  33

شفیع، خ حکیم صهبا، ك دبستان  
اله محمد رسول حسینیه جنب 

 42134ص(، كدپستی )

 الزهرا)س( فریدن اصفهان  32
35333211 
35334121 

35333211 121 

فریدن، بلوار طالقانی، میدان 
شهرداري، خ مطهري، فلکه پنج 

 تن

 فالورجان اصفهان  35
حضرت 
 فاطمه)س(

58314832 

58388312 
5831428 121 

خ فردوسی بعد از ساختمان 

 نرسیده به بانک ملی -شهرداري

روبروي كتابخانه عمومی شهدا 

-4831221132كد پستی 

483122222 

 صالحات فوالدشهر اصفهان  34
33231132 

33281212 
33233333 121 

بلوار  -( bvفوالد شهر = محله )
معلم = خ پلیس = كد پستی 

483151111  

 121 8823535 33831813 کوثر كاشان اصفهان  33

علمیه حوزه جنب خمینی، خ امام 
 ، یثربی هالآیت 

 4512285321پستی كد

 121 22322313 22322313 النجیبیه كوشک اصفهان  21

خ اصلی، خ ابوذر، بن بست ششم 

النجیبیه، و دارالقرآنالزهرابیت
 4341432281كدپستی 

 121 3331881 3331881-1 فاطمیه كاشان اصفهان  21
كاشان، خ شاهد، مدرسه علمیه 

 فاطمیه

 گلپایگان اصفهان  23
صدیقه 

 کبری)س(
35851188 

35851122 
 33خیابان امام حسین)ع(، كوچه  121 35851122

 الزهرا)س( گلدشت اصفهان  22

83323111 
83323111 
83323133 

83323133 121 
 -بلوار امام )ره( –گلدشت 

كد  –خیابان آیت اهلل طالقانی 
 4342182133پستی 



 دورنگار تلفن نام مدرسه شهر استان ردیف
پیش 
 شماره

 نشانی

 الزهرا)س( مباركه اصفهان  28

33825511 
33825358 
33825323 

33825511 
33825358 

121 
خ بسیج جنوبی، ك شهید عبدیان، 

 مجتمع فرهنگی الزهرا)س(

 اهل بیت)ع( ملک شهر اصفهان  23
28813281 

28813481 
28883342 121 

 –خ شهید مطهري  -ملک شهر 

 جنب مسجد اعظم

 نائین اصفهان  22
فاطمة 

 الزهرا)س(

82321313 
82323811 
82323813 

3323811 121  
خ جانبازان، خ تأمین اجتماعی، 

 جنب حوزه علمیه برادران

 زهرائیه آباد نجف اصفهان  25
83233133 
83218333 

83211333 121 

فردوسی، ك شهید ابتداي خ 
كسمائی، جنب كتابخانه زهرائیه 

 4318528122كدپستی 

 اطمیهف آبادنجف اصفهان  24
83232124 
83212333 

83223333 121 
جامع، مسجدجنب امامخ

 43122كدپستی 

 الزهرا)س( نطنز اصفهان  23
38334385 
38333382 

38334233 121 
میدان بسیج، جنب سپاه پاسداران، 

 روبروي دانشگاه پیام نور

 ورزنه اصفهان  51
فاطمة 

 الزهرا)س(
0935846 0932098 680 

فاضل، میدان آزادی، چهار راه 

 جنب مسجد حاج عزیز اهلل

 ویالشهر اصفهان  51
فاطمة 

 الزهرا)س(

3331411 
33323338 

33314118 121 
 ، 2، پ 113خ اصلی، خ 
اي: نجف آباد، آدرس مکاتبه

 38343123صندوق پستی 

 یزدان شهر اصفهان  53
حضرت 

 نرجس)س(
38312538 

 
38312538 121 

، بلوار آیت اهلل مطهريیزدانشهر،  

 3ن ششم شرقی، پالك خیابانبش 

 رهنان اصفهان  52
حضرت 
فاطمه 

 معصومه)س(
52433132 52433132 121 

میدان امام حسین )فلکه –رهنان 

 –خیابان سجاد  -شهرداري(

 بن بست شهید مرادي  -8كوچه 

 121 82233231 82233231 ریحانه النبي  خور بیابانک  اصفهان  58

 –خیابان امامزاده سید داوود 

مدرسه  –م رضا جنب صندوق اما

 علمیه خواهرا ن

 132 22332121 22332121 بقیع كرج البرز  53

متري گلشهر، انتهاي  83كرج، 
ضلع جنوبی میدان –گلزار غربی 

  2134212832رهبري كدپستی 

52  

 البرز

 زینبیه كرج

23512134 
23523338 
23523333 
23523335 
23523334 

23523335 
23523334 

132 

باح، خ خ كمربندي، چهار راه مص
 شهید نجاري،

 4345321235كدپستی



 دورنگار تلفن نام مدرسه شهر استان ردیف
پیش 
 شماره

 نشانی

55  
 البرز

 132 28834828 28282342 شهید مطهري كرج

شهر بلوار موذن خ پیروز رجائی
كد   -ك صیاد شیرازي  –شمالی 

 2185488283پستی 

54  

 البرز

 فاطمیه كرج

33322532 
33218332 
33315332 

23331534 132 

میدان امام، اول خ دكتر بهشتی، خ 
ست بن بست دوم، هما، دست را

ك مسجد، كدپستی 
2132332525 

53  
 البرز

 كوثر كرج

23218312  

23211212 

23311312 

 فردیس، فلکه چهارم، خ چهلم 132 22331414

 كرج  البرز  41
فاطمه 

 الزهراء )س( 
22338113 22338111 132 

 813بلوار گلها خ  8مهرشهر فاز 
 شرقی

 نورالهدي ماهدشت البرز  41
25212333 
25212131 

25211215 132 
ماهدشت طبقه فوقانی مصالي 

 نماز جمعه

43  

 البرز

 هشتگرد

كریمه اهل 
بیت فاطمه 
معصومه 
 )س( 

88331433 
 

88331434 132 
 -خیابان مصلی  -هشتگرد

دفتر  -روبروي نیروي انتظامی 
  -امام جمعه طبقه سوم 

42  

 البرز

 بقیه اهلل)عج( كرج
28284232 
28284233 

28284233 132 

ري گلشهر ،خیابان مت83كرج ،
شهید میرزایی)آذر غربی(جنب 

،طبقه دوم 2پالك –زینبیه گلشهر 
كد  –،مدرسه علمیه بقیه اهلل 

 2134523522پستی 

محمدشهر  البرز  48
 كرج

 معصومیه
22221322 

- 132 
بلوار امام خمینی  -محمد شهر

 روبروي شوراي شهر

43  
 البرز

 فاطمیه نظرآباد

83223135 

- 132 

خیابان  -ن شهداءمیدا –نظرآباد 
روبروي بانک تجارت  –انقالب 

 23822-22215صندوق پستی –

 البرز  42
كرج 

 ) حصارك (
 الزهرا )س( 

28333238 
28311243 

- 132 

كرج، حصارك باال، میدان آزادي، 
خیابان دهقان، تقاطع چهار راه 
امام، روبروي مسجد جامع، 

مجتمع فرهنگی مذهبی زینبیه 
میه مدرسه عل  حصارك باال،

 خواهران الزهرا)س(

 آبدانان ایالم  45
 جواد

 االئمه)ع(
2333123 2333123 1483 

خ هزار در، باالتر از بنیاد شهید، 
جنب آژانس هزار در، 

 1224823514كدپستی

 ایالم ایالم  44
 يفاطمة زهرا

 )س(اطهر

3388855 
3388235 

3388234 1481 
بلوار آزادي، بین میدان مادر و 

تري،روبروي مبل میدان دادگس



 دورنگار تلفن نام مدرسه شهر استان ردیف
پیش 
 شماره

 نشانی

 443313388234سامان، كدپستی 3388233

 1483 2322282 2322282 زینبیه ایوانغرب ایالم  43

ایوان،انتهاي خیابان برق،پشت 
مدرسه هفت تیر،ساختمانهاي 

 8382223812مخابرات،كدپستی 

 فاطمیه دهلران ایالم  31
5331223 

5333234 
5331223 1483 

خ جمهوري، نبش خ تختی، جنب 
 باشگاه ورزشی، 

 2341485543كدپستی 

 1483 2454833 2454833 فاطمیه سرابله ایالم  31
خ ولیعصر، خ توحید، جنب 

 حسینیه ثاراله 
 23314 82523كدپستی 

 مهران ایالم  33
حضرت 

 زینب
4332532 4332532 1483 

به طرف  –بلوار كربال  –مهران 
 –بهمن  33خیابان  –پل زائر 

كد پستی  -كوچه آژانس دوستی 
2331214838 

32  

 بوشهر
 

 
 اهرم 

ریحانه النبی 
 )س( 

23338332 23338338 155 
خ امام خمینی )ره ( خ  –اهرم 

 مصلی جنب دفتر امام جمعه 

 برازجان بوشهر  38
حضرت 

 (س)رقیه
28384131 28384131 155 

خیابان طالقانی  –برازجان 
چهارراه اداره آب  –)سازمانی ( 

جنب استادیوم ورزشی تختی  –
 5321425433كد پستی –

 الزهرا)س( بوشهر بوشهر  33
2324432 
3333348 

 خ سنگی، خ بعثت  155 3322241

 155 23231331 23231331 فاطمیه خورموج بوشهر  32

كوچه روبروي در  –میدان امام 
كنار  –مانگاه شهید الیاس احمدي 

پیش دبستانی شکوفه  هاي 
 انقالب 

 155 25322353 25322353 الزهرا)س( عسلویه بوشهر  35
كوچه مجتمع ا  –خ مسجد جامع 
مدرسه علمیه  –هل بیت )ع( 

 الزهرا )س(  

 كنگان بوشهر  34
 فاطمة

 الزهرا)س(
25332422 25332422 155 

كوچه  –شهرك شهید بهشتی 
جنب اداره فرهنگ  –بهشتی سوم 

 وارشاد اسالمی 

 155 - 2-22133853 الزهرا)س( گناوه بوشهر  33
بلوار آیت اهلل  –خیابان ساحلی 

كد پستی  –رانی كنار تاالر هنر بح
5321458385 

 جم  بوشهر  111
حضرت 
معصومه 

 )س(
25248548 25233328 155 

مسجد  –شهرك توحید –جم 
مدرسه –طبقه سوم –پیامبر اعظم 

 علمیه حضرت معصومه)س(



 دورنگار تلفن نام مدرسه شهر استان ردیف
پیش 
 شماره

 نشانی

 131 52322131 52333881-3 الزهرا)س( رودهن ،بومهن تهران  111

خ شهید مطهري، ابتداي بلوار امام 
مقابل آتش نشانی،  خمینی،

، كدپستی 3مجتمع قائم، طبقه 
1233112451 

 131 2122222 2133251 فاطمیه پاكدشت تهران  113

خ شهید مطهري، جنب دانشگاه 
ابوریحان، بلوار شهداي گمنام، 

مصلی امام خمینی)ره(، كدپستی 
2231534151 

 فاطمیه پیشوا تهران  112

22532333 
22521314 
22521312 

22521312 131 

مام، خ كارگر، روبروي تربیت خ ا
 معلم، 

 2251425515كدپستی 

 ام ابیها تهران تهران  118
33134433 
33232812 

33232132 131 

نازي آباد، تقاطع شهید رجائی، 
نبش خ اكبر مشهدي، روبروي 

، 1/ 12بستنی گل نظر، پ
 1413538453كدپستی 

 تهران تهران  113
 امام حسن
 مجتبی)ع(

22231141-44 
22231142 

22313322 131 

تهران، بزرگراه آیت اهلل سعیدي ، 
زید    جنب درب جنوبی  امامزاده

)علیه السالم ( مدرسه ي علمیه 
ي امام حسن مجتبی )علیه 

 السالم(، 

 تهران  تهران  112
امام حسین 

 )ع( 
55212133 - 131 

خ  –تهران میدان امام حسین 
 شهید برادران محمدي

 131 33838232 33833434 بانوامین تهران تهران  115

اول جاده لشکر،ك مینی سیتی، 
شهرك شهید محالتی، فاز یک، خ 
شهداي گمنام، سر ایثار، حسنیه 

امام خمینی)ره(، كدپستی 
1333535325 

 حجت)عج( تهران تهران  114

33523333 
35333133 

33523322 

33523225 131 

انتهاي خ جیحون، خ حسام 
، جنب مسجد 323الدین، پ 

ستی حضرت حجت)عج(، كدپ
1235233483 

 تهران تهران  113
 حضرت

 )س(دیجهخ

44524241 
44523455 
44318331 

44321281 131 

خ دكترشریعتی، باالتر از چهار راه 
شهید قدوسی، روبروي ساختمان 
پنجم مخابرات، خ شهید محبی، 

 ، 1پ 
  1334482211كدپستی 

 تهران تهران  111
حضرت 
 فاطمه)س(

22131312 22122833 131 
مقداد، فلکه دوم  خ پیروزي، خ

 ، 24مقداد، پ 
 1522523351كدپستی 



 دورنگار تلفن نام مدرسه شهر استان ردیف
پیش 
 شماره

 نشانی

 تهران تهران  111
حضرت 

 معصومه)س(
55238483 - 131 

میدان امام حسین)ع(، خ شهید 
 مدنی، روبروي 

بیمارستان امام حسین)ع(، ك 
 1مشهور جنب مسجد صفا، پ

 تهران تهران  113
ام خدیجه 

 المؤمنین)س(
22331113 
22331321 

22331351 131 

شهریور جنوبی، خ شهید  15خ 
حداد عادل، ك شهید شجاعی، 
جنب مسجد روحانی، كدپستی 

1154383821 

 الزهرا)س( تهران تهران  112

44333183 

44321243 

44381831 

44381323 

44321243 131 

نصر )گیشاي سابق(، نبش  كوي
 1/3پ كانال فاضل شرقی،

 1884218832كدپستی 

 تهران تهران  118
زهرای 

 (س)اطهر

33132233 
33431555 
33131414 
33414143 

33233233 131 

تر از خ وحدت اسالمی، پایین
چهار راه وحدت اسالمی، 

روبروي اداره آگاهی، خ شهید 
، كدپستی 33پهلوان حسن، پ

1135234221 

 تهران تهران  113
ب زین

 شاهد)س(
44213213 44131232 131 

خ ولیعصر)عج(، باالتر از میدان 
لت، ونک، خ نیایش، اول پارك م

مجتمع مسکونی فجر، كدپستی 
1332413352 

 تهران تهران  112
زینب 

 (بری)سک

33354333 
33354332-5 

33354331 131 

پاسداران، گیالن، خ شهید مجید 
افشاري، جنب تاالر ساقدوش، ك 

، كدپستی 5شهید جعفري، پ 
1225218811 

 الغدیر تهران تهران  115
22333111 

22133285 
22133285 131 

ر، عبدالرضا خ هفده شهریو

شیرازي )آبشار سابق(، ك 

، كدپستی 4لواسانی، پ 

1152348212 

 تهران تهران  114
فاطمة 

 الزهرا)س(
88833311-8 88833313 131 

تر بزرگراه اشرفی اصفهانی، پایین

 میدان پونک، از 

 23ك گلزار یکم، پ 

 131 33334184 33334185 )چیذر(فاطمیه تهران تهران  113
 133، پپاسداران، بوستان نهم

 )روبروي درمانگاه لبافی نژاد(

 تهران تهران  131
قاسم بن 
 الحسن)ع(

2-22132131 

 2داخلی
22144115 131 

بزرگراه آهنگ، ضلع شمالی، 

میدان شهید محالتی اول، خ شهید 

 صالحی



 دورنگار تلفن نام مدرسه شهر استان ردیف
پیش 
 شماره

 نشانی

 131 33428415 33482231 قبا تهران تهران  131

خ شریعتی، باالتر از حسینیه 

، 42ارشاد، خ قبا، ك الدن، پ 

 1321423251دپستی ك

 تهران تهران  133
کریمه اهل 

 بیت)س(
55382432-21 55382433 131 

بزرگراه رسالت، نرسیده به 
ایستگاه مترو علم و صنعت، خ 
حیدرخانی، ك شهید احدزاده 
نرسیده به مسجد امام حسن 
مجتبی،درب اول طبقه اول، 

 1248523341كدپستی 

 131 33418433 33213435 کوثر تهران تهران  132

پارك شهر، ضلع جنوبی پارك 

شهر، خ بهشت، خ شیخ فضل اله 

نوري، مجتمع كوثر، كدپستی 

1118548282 

 کوثریه تهران تهران  138
33212128 

33233285 
33233285 131 

تر از خ وحدت اسالمی، پایین
حسن ك سید رازي،  بیمارستان

ابن خندان، انتهاي ك مسجد علی 
 ابیطالب)ع(،

 1133283133كدپستی 

 131 22833311 22423311 مشكوة تهران تهران  133

خ خاوران، بعد از میدان ثامن 
الحجج)ع(، سمت راست، خ 

متري  4جنب مسجد سید الشهدا )
 سید الشهدا(، 

 1433244432كدپستی 

 تهران  تهران  132
مشكات 
 اندیشه 

44258182 
44252123 - 131 

 –خ آفریقا باالتر از پل میرداماد 
  2پ  –خ آناهیتا 

 تهران تهران  135
نور 

 الزهرا)س(

55253341 
55124151 
55252132 

55125535 
55253341 

131 
 ،31خ سراج، ك قیوم آبادي، پ 

 1242222312كدپستی  

 تهران تهران  134
 ولیعصر)عج(

 
22334331 - 131 

تقاطع  –خیابان كارگر جنوبی 
كوچه آیروم  –كارگر وجمهوري 

 13پالك  –

 تهران  133
تهران 

 )ولنجک(

انه النبي ریح
 )س(

33811332 - 131 
 –بلوار دانشجو  میدان یاسمن 

جنب مسجد  –سامن هفت 
 النبی)ص(



 دورنگار تلفن نام مدرسه شهر استان ردیف
پیش 
 شماره

 نشانی

 دماوند تهران  121
 حضرت

 (س)معصومه

52232321 

52238335 
52232311 131 

شهریور، خ تختی جنب  15میدان 
آموزش و پرورش، ك شهید شاه 
محمدي، روبروي مدرسه شهید 

، 33اكبري، بن بست اول، پ 
 2351412231ستی كدپ

 كریم رباط تهران  121
امام 

 خمیني)ره(
8333118 8322428 131 

كوچه  –انتهاي خیابان دادگستري 
ساختمان حوزه علمیه امام  –پیام 

 –رویروي اداره اصناف  –خمینی 
  -2521411111كد پستی 

 111صندوق پستی 

 ري تهران  123
حضرت 
 ع(عبدالعظیم)

33333242  33333242 131 

، انتهاي خ هالل میدان مدرس
احمر، ضلع جنوبی حرم مطهر 

 835عبدالعظیم، صندوق پستی 
14523 

 الزهرا)س( ري تهران  122
31323833 

33314822 
33314822 131 

جنب  خ قم، باالتر از فرمانداري،
 بهزیستی، 

 1833514825كدپستی 

 131 22533525 22583382 نجمه خاتون ري تهران  128

ان خیابانئ پل سلیممیدان صفائیه،
  -خیابان شهید سرگرد محمدي  –

پالك  ،ك امام حسن عسگري)ع(
مجتمع امدادي -طبقه دوم -2

فرهنگی امام حسن عسگري)ع(، 
 1422233545كدپستی 

 14513142صندوق پستی

 باقرالعلوم)ع( قدسشهر تهران  123
82432331 

82411242 
82432331 131 

میدان مصلی، بلوار مصلی، خ 

شهید شهید مدنی، روبروي پارك 

 مدنی

 131 32152323 32152323 الزهرا)س( واوان تهران  122

شهرك واوان، فاز دو، خ شهید 

شرقی،  31رجایی، نبش ك 

 2215252833، كدپستی 85پ

 کوثر ورامین تهران  125

22338234 

22338283 

22331221 

22322133 131 

خ شهید رجایی جنوبی، ك 

حجت االسالم و المسلمین 

 2جهرودي، انتها ك سرسبز



 دورنگار تلفن نام مدرسه شهر استان ردیف
پیش 
 شماره

 نشانی

 مارلیک مالرد تهران  124
ریحانه النبي 

 )س( 
23113233 

23135311-8 
- 131 

 –شهرك مارلیک  2فاز  -مالرد

میدان ارغوان خ گل مریم مسجد 

خاتم االنبیاء مدرسه ریحانه النبی 

 )س( 

 شهریار  تهران  123
نرجس 
 خاتون 

23383823 - 131 

 –خیابان ولیعصر  –شهریار 

جنب امامزاده  -خیابان انقالب 

 سماعیل ا

 تهران  181
نسیم شهر 

 بهارستان 

بقیه اهلل 
 االعظم )عج( 

32551342 

32551812 
- 131 

خ شهید   -نسیم شهر  –بهارستان 

بعد از اداره آب  –جناري 

 111پ –وفاضالب 

 مكتب المهدی  اندیشه شهریار  تهران  181
23334151 

 
- 131 

 –فاز یک اندیشه  –شهریار 

  كوچه علی یعقوبی نیا -3شقایق 

 تهران  تهران  183
ریحانه 

 الرسول )س(

44381848-

55443214 
 81پالك  -خ رود سر –خ حافظ  131 -

 نوراالصفیاء تهران  تهران  182
55112121 

66667777 

66667777 

55112828 131 

بلوار شهید عبدالرضا  –حکیمیه 

 –خیابان شهید پور مختار  –

مسجد ومجتمع رهنگی حضرت 

كدپستی -نوراالصفیاء)عج(

1233314231 

 131  22342381 الزهرا )س( قیامدشت تهران  188
جنب  –بلوار آزادي  –قیامدشت 

 12پالك  –بیت امام جمعه 

 131 - 33218288-3 سجادیه تهران تهران  183

متري رسالت استاد حسن  83

متري خ شهید  13بناي جنوبی 

طبقه فوقانی  33پ –حاجی پور 

 مسجد سجادیه

 131 - 22133313  معصومیه قرچک ورامین تهران  182

ورامین قرچک خ امام خمینی 

مسجد جامع دفتر امام جمعه طبقه 

 فوقانی

185  
چهارمحال 
 و بختیاري

 124 28332253 28332253 الزهرا)س( بروجن
بروجن، بلوار ملت، خ قرنی، 

 4451223284كدپستی 

184  
چهارمحال 

 124 22281333 22224242 فاطمیه شهركرد و بختیاري

شهریور،  15ارمیدان انقالب، بلو
 ، 3، پ 23ك  نبش

 44113238كدپستی 



 دورنگار تلفن نام مدرسه شهر استان ردیف
پیش 
 شماره

 نشانی

183  

چهارمحال 

 124 22335282 22332253 زینبیه فارسان و بختیاري

میدان دفاع مقدس، بلوار آیت اله 
اي، سمت چپ، نرسیده به خامنه

كد  -بیمارستان سید الشهدا)ع(
 4421233281پستی 

131  
چهارمحال 

 124 28882321 28882321 الزهرا)س( لردگان و بختیاري

بلوار شهدا، خ امام فلکه معلم، 
  33خمینی)ره(، ك 

 44312كدپستی 

131  
چهارمحال 

 124 - 23831231 كوثر فرخشهر و بختیاري
 –بلوار فداییان اسالم  –فرخ شهر 

كدپستی -35و33حد فاصل كوچه 
4421422244 

133  
چهارمحال 

 بن  و بختیاري
فاطمة 

 الزهرا)س(
22531181 - 124 

جنب دفتر  15لت كوچه خیابان م
امام جمعه كدپستی 

4434132112 

 آبادان خوزستان  132
فاطمة 

 الزهرا)س(

32223244-31 
32223255 
32223844 

32288331 121 

خ كوي كارگر، نرسیده به 
ورزشگاه تختی، روبروي پل 

هوایی، خ  تاالر معلم، كد پستی 
2212555123 

 121 32233155 32233155 فاطمیه اروند كنار خوزستان  138

نهر بوطرف  –بلوار خلیج فارس 
جنب دبیرستان كارودانش امام  –

كدپستی  –علی )ع( 
2221282158 

 امیدیه خوزستان  133
حضرت 
 زینب)س(

33223231 
33231221 

33231221 121 

روبروي بازار مهاجرین  –امیدیه 
واحد آموزشی تربیتی حضرت  –

كدپستی  -زینب )س(
2252142835 

 زهرا)س(ال اندیمشک خوزستان  132
83284112 
83284113 

83284112 121 

 -اندیمشک انتهاي جاده سددز
جنب  –بلوار شهید رشیدي 

سازمان تبلیغات اسالمی كد پستی 
2841338324 

 الزهرا)س( اهواز خوزستان  135

28822433 
28885432 
28885435 

28822831 121 

سه راه فرودگاه خیابان  –اهواز 
 -13پ  -چهاراه اول  –وطن 

لمیه خواهران الزهرا حوزه ع
 2128212422كدپستی  -)س(

 اهواز  خوزستان  134
فاطمه 

 معصومه )س(
23345333 23345333 121 

خیابان  –پادادشهر 3فاز  –اهواز 
روبروي  5ایستگاه  –سعادت 

كدپستی  –38بیمه سامان پالك 
2145532212 



 دورنگار تلفن نام مدرسه شهر استان ردیف
پیش 
 شماره

 نشانی

 خوزستان  133
 اهواز

 )كوي علوي(
فاطمة 

 الزهرا)س(
22221514 
22233385 

- 121 
اهواز، كوي علوي، خیابان 

متري  مدرس، بین سروش و 31
 218335221فرهانی كدپستی 

 خوزستان  121
 اهواز

 )كوت عبداهلل(
 فاطمیه

23332882 
23331411 
23331353 

23331353 121 

كوي  –اتوبان آیت اهلل بهبهانی 
و خیابان دوم پالك -1شریعتی 

مدرسه فاطمیه كدپستی – 58
21341-38332 

 خوزستان  121
اهواز )كوي 
 اباذرحصیرآباد(

امام جعفر 
 صادق )ع( 

23331221 
23331223 

3331221 121 

 –نرسیده  3خ  –حصیرآباد 
خیابان شهید احمدي نبی نرسیده 

 113به چهار راه دوم  پالك 
 -مدرسه امام جعفر صادق )ع(

 2153282152كدپستی 

 ایذه خوزستان  123
حضرت 
 (زینب)س

82232228 82233133 121 

 –بلوار زاگرس  –دانشجو میدان 
 –روبروي حوزه علمیه برادران 

واحد آموزشی تربیتی حضرت 
كدپستی  -زینب )س(

2231232333 

 خوزستان  122
بندرامام 
 خمینی

امام 
 (خمیني)ره

33332122 
33332123 
33334113 

33332123 121 
آرا، جنب دفتر امام  شهید جهان خ

 2232158833جمعه،كدپستی 

 وبيط بهبهان خوزستان  128
33522133 
33522313 

33522313 121 

فرعی شهید  –میدان شهید فنی 
مدرسه علمیه طوبی ، –چوبی 

 2221311111كدپستی 

 کوثر خرمشهر خوزستان  123
32382821 
32388213 

32382131 121 

 كوي شاه عباس، روبروي دانشگاه
اي اله خامنهآزاد، مسجد آیت

 2851538344كدپستی 

 )س(الزهرا دزفول خوزستان  122

83833343 
83833331 
83833331 

8383343 121 

خیابان  –كوي آزادگان  –دزفول 
ابتداي جاده مهر شهر  –بهزیستی 

كد –جنب پردیس دانشگاهی  –
 2821128211پستی 

 ام ابیها  دزفول  خوزستان  125
83234323 
83234322 

83234321 121 
 -مصالي امام علی )ع( –دز فول 

كد  -واحد تربیتی ام ابیها )س(
 2821522582پستی 

 رامهرمز خوزستان  124
حضرت 
 (رقیه)س

82324321 82324321 121 
خ ولیعصر)عج(، جنب مسجد 

 2241388323جامع، كدپستی 



 دورنگار تلفن نام مدرسه شهر استان ردیف
پیش 
 شماره

 نشانی

 سوسنگرد خوزستان  123
خدیجه 
 (کبری)س

22582322 
28332441 

22582441 121 

ك ابوذر، خیابان شهید چمران، 
بعد از چهار راه، جنب سوپر 

ستی ماركت حسینی، صندوق پ
2881513232 

 شادگان خوزستان  151
ریحانة 
 النبي)س(

32533831 32533831 121 

روبروي  –بلوار بن سکیت 
جنب دبیرستانه –ترمینال آبادان 

واحد  -پسرانه شهید ممبینی  
 –آموزشی تربیتی ریحانـةالنبی 

 42822-28213كدپستی 

 الزهرا)س( شوش دانیال خوزستان  151
83438424 
83421338 

83435131 121 

خ امام خمینی، روبروي اداره 
پرورش، ساختمان و  آموزش

 سابق نهضت سواد آموزي، 
 2851411122كدپستی 

 121 22331112 22338331 (امام هادی)ع شوشتر خوزستان  153

فلکه هفده شهریور، بلوار شهید 
شرافت، جنب  دبیرستان تیز 

هوشان  فرزانگان واحد آموزشی 
ی تربیتی امام هادي )ع(كدپست

2831448323 

 ماهشهر خوزستان  152
حضرت 

 خدیجه)س(
33232131 
33233354 

33232131 121 
جنب مصلی امام خمینی، كدپستی 

2231424143 

 الزهرا)س( سلیمانمسجد خوزستان  158
82335134 
82331331 

82331331 121 

هشت بنگله، ك شهید چمران 
 )اسکاچ(، 

 2831282251كدپستی 

 فاطمیه مالثانی خوزستان  153

22333115 
22333118 
22333833 

22333118 121 

خیابان سفینه  –میدان چهار اسب 
جنب  -31انتهاي خیابان  –النجاه 

واحد آموزشی  –دفتر امام جمعه 
كدپستی  –تربیتی فاطمیه 

2281533313 

 121 33351252 33351252 الزهرا)س( هندیجان خوزستان  152

كوي فرهنگیان  -هندیجان شمالی
جنب  –خیابان شریفی  –

آموزشگاه راهنمایی رانندگی  
 هادي، 

 22331382323كدپستی 

 121 82533832 82533832 فاطمیه باغملک خوزستان  155

 -خیابان امام )ره( –باغملک 
مدرسه  –روبروي بانک ملت 
كدپستی  -علمیه فاطمیه )س(

2233182322 



 دورنگار تلفن نام مدرسه شهر استان ردیف
پیش 
 شماره

 نشانی

 - - 12183243221 نجمه خاتون صفی آباد خوزستان  154
شهرستان دزفول شهر صفی آباد 

 21پشت بانک ملی پالك 

 اندیکا خوزستان  153

فاطمه 

معصومه 

 )س(

1323338135 - - 
اندیکا شهر آبژدان پشت دبیرستان 

 دكتر حسابی

 1323 2333212 2333333 فاطمیه نهبندان خراسان  141

بلوار استقالل، خ شهید باهنر، 

پشت دبستان كمیل، صندوق 

 35313122پستی 

 3531322884كدپستی

 1383 - 33282122 فاطمیه ابهر زنجان   141
میدان مصلی، بلوار بسیج 

مستضعفین، نبش چمران شرقی، 
 8321232583كدپستی 

 الزهرا)س( زنجان زنجان  143
22221121 

2333142 
22233142 1381 

سعدي وسط، جنب مسجد عباس 
 قلی خان، 

 8318245522كدپستی 

 زنجان  زنجان  142
خدیجه کبری 

 )س( 
22238113 22222825 1381 

خ فردوسی روبروي حسینیه 
  111پالك –كوچه سقالر -اعظم

 1383 - 28332445 معصومیه  قیدار  زنجان  148
پ  –میدان شهدا ك مهر  –قیدار 
 8341452824كدپستی  11

 1383 35313242 5-23531322 الزهرا)س(  هیدج  زنجان  143
خ حضرت امام)ره(، خ آزادگان، 

، جنب دفتر امام جمعه
 8352383284كدپستی

 ماهنشان زنجان  142
زینب كبري 

 )س(

22332888 

 دفتر امام جمعه
 ماهنشان،خ آیت ا...خویی،خ معلم  

 بسطام سمنان  145
فاطمه بنت 

 اسد

23333124 
23332233 

23333123 132 

 –انتهاي خ مهدیه  -بسطام 
 نرسیده به پمپ بنزین 

 2281232533كدپستی 

 132 23323138 23338133 فاطمیه دامغان سمنان  144

خ پاسداران، خ پارك، خ هفده 
شهریور، جنب مسجد 

 42223امیرالمؤمنین)ع(، كدپستی
22512 

 132 22822813 3-22822812 عصمتیه سمنان سمنان  143

شهرك مدیران ،تقاطع چهار فصل 
ودي ،مجتمع حوزوي الزهرا 

كد پستی  -طبقه اول  -)س(
231853842 



 دورنگار تلفن نام مدرسه شهر استان ردیف
پیش 
 شماره

 نشانی

 شاهرود سمنان  131
 عفرج امام

 ()عصادق
23332225 23381421 132 

طبقه،  3شهریور، ساختمان  15خ 
-مؤسسه امام جعفر صادق)ع( 

 2213251224كدپستی 

 شاهرود سمنان  131
حضرت 

 معصومه)س(
23228333 23258283 132 

خ شهید مدنی )نادر(، قبل از 
 درمانگاه نادر، 

 2218238123كدپستی 

 132 28382122 28333231 فاطمیه)س( گرمسار سمنان  133
نرسیده به پل  –بلوار ابریشم 

كد  –روبروي پمپ گاز  -هوایی
 2341455543پستی 

 نجمیه  سرخه  سمنان  132
2333222 
2333334 

2333821 132 
كوچه  –بلوار انقالب اسالمی 

 22پالك  –شهید عربی 

 132 22233312 22333122 فاطمیه  مهدي شهر سمنان  138
مهدي شهر ، انتهاي  خیابان 

ج(جنب سازمان صاحب الزمان )ع
 تبلیغات اسالمی 

133  
سیستان و 
 بلوچستان

 138 25338141 25321838 زینبیه ایرانشهر

، سمت چپ، 11خ بلوچ، بلوچ

درب سوم، كدپستی 

3318554223 

132  

سیستان و 

 138 25228322 25228322 فاطمیه بزمان بلوچستان

محله آبسرد، روبروي نانوایی 

كد پستی  -جعفري نژاد

3383111111 

135  
تان و سیس

 بلوچستان
 چابهار

صدیقه 
 اطهر)س(

23225528 23225522 138 
بلوار امام خمینی)ره(، جنب 

 مسجد امام حسین)ع(

134  
سیستان و 

 بلوچستان
 دلگان

حضرت 
 رقیه)س(

25223428 25223422 138 
بلوار مصلی، مجتمع الغدیر، داخل 

 3385138483كد پستی  -مجتمع

133  
سیستان و 

 بلوچستان
 138 33811252 23323221 فاطمیه زابل

، 3و5بین بسیج  –اول بلوار بسیج 

 3421423252كدپستی 

311  

سیستان و 

 بلوچستان
 نرجس زاهدان

22334385 

22333232 

22335512 

22332531 

22333843 138 
، 31خ دكتر شریعتی، شریعتی 

 3412233213كدپستی 

311  
سیستان و 

 بلوچستان
 138 23212323 23212323 زینبیه زهک

كمپ آبیاري  –همن ب 33خیابان 

 3451222235كد پستی  –

313  

سیستان و 

 بلوچستان
 138 25223111 25223311 زینبیه سراوان

خ امام خمینی، جنب مسجد جامع 

ابیطالب)ع(، كدپستی ابن علی 

3331513133 



 دورنگار تلفن نام مدرسه شهر استان ردیف
پیش 
 شماره

 نشانی

312  

سیستان و 

 بلوچستان
 138 22532285 22532285 الزهرا )س( خاش 

جنب دفتر امام  –خ امام خمینی 

 3412522884د پستی ك–جمعه 

318  
سیستان و 

 بلوچستان

دهستان 

 رمشک
 - - 12882238315 الزهرا )س(

شهرستان قلعه گنچ دهستان 

 رمشک

 151 88223832 88223832 کوثر آباده فارس  313

خ ولیعصر، جنب هنرستان علم و 

 –روبروي هیأت قائمیه  -صنعت

 521123823كد پستی 

 151 32432411 32433211 الزهرا)س( آباده طشک فارس  312

بلوار امام حسین)ع(، سمت 

راست، جنب باجه مخابراتی فجر، 

 521123823كدپستی 

 151 82333523 82333523 فاطمیه ارسنجان فارس  315

شهرك شهید  –بلوار دانشگاه 

كد  –خیابان مهارت  -رجایی

 5252184341پستی 

 151 32322333 32322333 الزهرا)س( استهبان فارس  314

كوچه  –ی خیابان شهید فقیه

 –روبروي مسجد امیرالمومنین 

 12شهید فقیهی 

 151 88332133 88333888 ام االئمه اقلید فارس  313
میدان امام  –شهرك قدس 

 ساختمان استاد سرا  -حسین

 نرگس)س( جهرم فارس  311
38323311 

38328881 
38323122 151 

كوي هواشناسی، انتهاي بلوار 

 آیت اله حق شناس،

 5814413552كدپستی 

 151 88831115 88831531 الزهرا)س( خرم بید فارس  311

شهرك امام خمینی)ره(، روبروي 

پارك سعدي، مدرسه الزهرا)س(، 

صندوق   5232185313كدپستی 

 118پستی 

 خفر فارس  313
فاطمة 

 الزهرا)س(
38318343 38318343 151 

جهرم، بخش خفر، شهر خفر، خ 

امام خمینی)ره(، روبروي مدرسه 

 علمیه برادران

 داراب فارس  312
فاطمة 

 الزهرا)س(
32328821 32335131 151 

بلوار جمهوري، جنب امور 

 4841222248عشایري، كدپستی

خ امام حسین)ع(، ابتداي خ  151 32828315 32828315 الزهرا)س( ششده فارس  318



 دورنگار تلفن نام مدرسه شهر استان ردیف
پیش 
 شماره

 نشانی

 23115285كد پستی  -جانبازان

 151 25231233 25231233 الزهرا)س( شیراز فارس  313
روي بانک شمالی، روبقاآنیخ

 5123325225تجارت،كدپستی 

 شیراز فارس  312
فاطمة 

 الزهرا)س(

25225881 

25225883 

25225881 

25225883 
151 

بلوار مدرس، بلوار فضیلت 

جنوبی،نرسیده به چهار راه 

 -فضیلت، سمت راست، خ فیض

 5138528223كد پستی 

 معصومیه شیراز فارس  315
80204349 

80204340 

80204349 

 
151 

خیابان  –ابان مال صدرا خی -شیراز

 جنب بهزیستي  -9کوچه  –خلیلي 

 151 22384143 22331533 فاطمیه  شیراز  فارس  314
كنار  22ك  –خ قصرالدشت 

 امامزاده شاه قیس 

 151 32224322 32224322 فاطمیه فسا فارس  313

شهرك پرواز، خ شهید ستاري، 

كد پستی  -میدان فدك

5821883114 

 151 83312332 83331333 الزهرا)س( كازرون فارس  331
خ دكتر شریعتی، پشت دفتر امام 

 5212312485كد پستی  -جمعه

 151 33831121 33884331 الزهرا)س( گراش فارس  331

بلوار سرداران، انتهاي خ شهید 

 مطهري، 

 5881538113كدپستی 

 گله دار فارس  333
فاطمة 

 الزهرا)س(
33438813 33432113 151 

شهرستان مهر، بخش گله دار، 

نب بانک انصار المجاهدین، ج

 5883153352كدپستی 

 الر فارس  332
زهرای 

 (س)اطهر
33223535 33223535 151 

خیابان عبدالحسین  -شهر قدیم،

كد  -13جنب كالنتري  –الري 

 5212312485پستی 

 مرودشت فارس  338
فاطمة 

 الزهرا)س(
82323848 82323848 151 

خیابان ابوذر  –تیر 5خیابان 

كد پستی  –جنوبی 

5821384118 

 151 8333183 83333183 نرجسیه ممسنی نورآباد فارس  333

دانشگاه آزاد بلوار هفت تیر، خ 

اسالمی )نور(، جنب منابع طبیعی، 

سمت راست، آخرین ساختمان 

 5231522331دو طبقه، كدپستی 



 دورنگار تلفن نام مدرسه شهر استان ردیف
پیش 
 شماره

 نشانی

 151 3325115 32433133 الزهرا)س( نی ریز فارس  332

، ك شهید 15خ ابوذر، ك شماره

ستی كدپدكتر فقیهی، 

5831313283 

 151 - 33532543 فاطمیه  المرد  فارس  335
خ مهارت  –بلوار شهدا  –المرد 

 مهمتنسراي سابق فرمانداري  –

 اردكان سپیدان فارس  334

حضرت 

زینب )س( 

  كبري

22532441 - 151 

 -شهر اردكان  -شهرستان سپیدان 

خیابان شهید  - كمربندي شمالی

 روبروي كالنتري -سهرابی 

 جنت شهر  فارس   333
فاطمه الزهرا 

 )س(
15132283438 - - 

جنت شهر بلوار امام خمینی جنب 

 میدان امام حسین حوزه علمیه 

 134 22433333 22433333 زینبیه آبیک قزوین  321
آبیک خیابان مصلی،جنب دفترامام 

 جمعه

 بوئین زهرا قزوین  321
جعفر  امام
 ادق)ع(ص

2383233 

8335513 
228335513 134 

آیت )ع(، بلوار امام حسین میدان

، جنب نانواییاله طالقانی، 

 2831583838كدپستی 

 کوثر قزوین قزوین  323

22334143 

22334144 

22334323 

22334143 134 

كوي  ، جنبصاريانخ شهید 

 جنب، دربهفت  مسجد

، كدپستی 13كالنتري

2814532513 

 فاطمیه قزوین قزوین  322
22553183 

2538851-52 
- 134 

–شهرك كوثر فلکه سوم –قزوین 

جنب هنرستان –میدان بسیج 

 مهرآوران

 ایمانیه تاكستان قزوین  328
33322233 

 
33322244 134 

تاكستان خ شهید مطهري جنب 

 شهرداري

 جعفریه قم  323
 حضرت

 (س)معصومه

 

23328882 
 

2332222 
133 

خ امام خمینی)ره(، جنب مسجد 

 خاتم االنبیاء)ص(، 

 25881كدپستی 

 معصومیه قم قم  322

23311113 

231121 

3313451 2 

231121 133 
 بلوار امین، سه راه ساالریه، 

 25143545صندوق پستی 

 133 23381451 53-23381451 حضرت آمنه  قم  قم  325
–متري صدوق  83-زنبیل آباد 

 12پالك –خیابان مهدیه 

 قم قم  324
کریمه اهل 
 بیت )س(

24422232 24413214 133 
 –نیروگاه میدان توحید –قم 

كوچه شماره  –خیابان مالک اشتر 



 دورنگار تلفن نام مدرسه شهر استان ردیف
پیش 
 شماره

 نشانی

8  

 قم  قم  323
فاطمه الزهرا 

 )س( 
22231221 

22231223  
22231223 133 

 –بعد از دارایی  –میدان امام –قم 

مدرسه  –مهدي كوچه شیخ 

 ابتدایی رسالت سابق 

 قم  قم  381
حضرت 
فاطمه 

 معصومه )س( 

23411133-

23413452 
23411133 133  

البرز  –خیابان البرز  –پردیسان 

  جنب ساختمان فدك -13

381  

-اصفهان
)کاشان و 

آران 
 )وبیدگل

 .آران و بیدگل

حضرت زینب 
)س( آران 

 .وبیدگل

59989406 - 680 
وار شهید میدان ولیعصر)عج(، بل

 قاسم

383  

-اصفهان
)کاشان و 

آران 
 )وبیدگل

 کاشان
 -فاطمیه 
 کاشان

55596996 55596990  
کاشان، خ شاهد، مدرسه علمیه 

 فاطمیه

382  

-اصفهان
)کاشان و 

آران 
 )وبیدگل

 کاشان
 -کوثر 

 کاشان
55950902 55992926  

جنب حوزه علمیه  -خ امام خمیني 
 آیت اهلل یثربي

388  

-اصفهان
)کاشان و 

آران 
 )وبیدگل

 .بیدگل
فاطمه الزهراء 

 .)س( بیدگل
59926608 59982243 680 

آران وبیدگل خیابان شهدا کوچه 
 زاده )شهید حاجي0معراج

 بیجار كردستان  383
فاطمة 

 الزهرا)س(
24323121 24323121 145 

بلوار امام خمینی، بلوار شهید 
رجایی، حوزه علمیه فاطمه 

الزهرا)س(، كدپستی 
2231412333 

 سریش آباد انكردست  382
حضرت 
 زینب)س(

23831841 23831841 145 

خ شهید صدوقی، خ شهید 

محالتی جنوبی، روبروي حسینه 

مدرسه علمیه صاحب الزمان)عج(،

 حضرت زینب)س(

 2223112452كدپستی 

 سقز كردستان  385
حضرت 
 (فاطمه)س

22388314 22388314 145 

شهرك دانشگاه، خ شیخ مظهر، 
رسه روبروي سراي سالمندان، مد
 -علمیه حضرت فاطمه)س(

2241348812 



 دورنگار تلفن نام مدرسه شهر استان ردیف
پیش 
 شماره

 نشانی

 سنندج كردستان  384
ریحانه 
 النبي)س(

88029200 88008020 145 
خ شهید بروجردي، دفتر فنی، ك 

 رهنما 
 2212322441كدپستی 

 145 23332181 23332181 الزهرا)س( قروه كردستان  383

شهرك فرهنگیان، ابتداي شهرك، 
 جنب مسجد الزهرا)س(

 2221435228كدپستی 

 كامیاران كردستان  331
فاطمة 

 الزهرا)س(
23333232 23333232 145 

، پایین تر از 1شهرك بعثت، فاز 
اداره گاز، مدرسه علمیه فاطمه 

الزهرا)س(، كدپستی 
2221484882 

 فاطمیه بردسیر كرمان   331
22333121 
22338223 

22333121 128 

 –ک برق  –امام خمینی خ
مدرسه علمیه فاطمیه  -9فرعی 

 5481252332 کدپستی

 بم كرمان  333
 فاطمة

 الزهرا)س(

88331482 
88331412 

88331422 128 
خ امام خمینی)ره(، ك امام 

 5221222138، كدپستی13خمینی

 128 28141415 28141325 فاطمیه بیاض كرمان  332

شهرك ولیعصر، خ شهید 
كد پستی  -حمیدرضا رحیمی

5583183334 

 128 82311331 82311311 الزهرا)س( جیرفت كرمان  338

جنب خ مسجد جامع، هنرپیشه،
مجتمع تجاري الزهرا)س(، 

 3542131882كدپستی 

 رفسنجان كرمان  333
حضرت 
 فاطمه)س(

28233321 28231221 128 

، 15ك شماره شهید مطهري،  خ
 ،شهید وجدانی خ

 5514525843كدپستی 

 128 28335123 28335124 ریحانه النبی رفسنجان كرمان  332

 –ن شهید ابولی میدا –اهلل آباد 

مدرسه علمیه  -32كوچه بسیج 

كد پستی –ریحانه النبی 

5513422232 

335  
 كرمان

 
 رفسنجان

زینب 
 (کبری)س

28335811 
28322341 

28335813 
28324331 
28322233 

128 
خ شهدا، ك مسجد جامع، 

 5512332123كدپستی 

 128 88221154 88221154 فاطمیه ریگان كرمان  334

میدان بلوار جمهوري اسالمی، 
بسیج، خ بسیجی شهید دهقان 
 -پناه، جنب مسجد امام حسین)ع(

 5231212323كد پستی 

 128 22833351 22833351 فاطمیه زرند كرمان  333

حد فاصل  -خ  هفده شهریور
كدپستی  -31و14كوچه 

5521583443 



 دورنگار تلفن نام مدرسه شهر استان ردیف
پیش 
 شماره

 نشانی

 128 83312545 83315344 نرجسیه سیرجان كرمان  321

خ امام خمینی، ك شهید حیدري 
، پ وي گنجینه كتابزاده، روبر

   5412223252، كدپستی 18
 54143333صندوق پستی 

 128 22531223 22531222 الزهرا)س( شهداد كرمان  321
بلوار امام علی)ع(، ك شماره یک، 

 5282131124كدپستی

 128 28132551 28133313 الزهرا)س( شهربابک كرمان  323
 امام ولیعصر)عج(، مدرسه خ

ان، صادق)ع(، بخش خواهر جعفر
 5531281133كدپستی 

 128 88341138 88341238 معصومیه فهرج كرمان  322
چهارراه دوم سمت –خیابان كمیل 

مدرسه علمیه معصومیه  –راست 
 5258118333كدپستی  –

 كرمان كرمان  328
حضرت 
 (زینب)س

23535331-3 
23525111 

23535333 128 

انتهاي خ شهید رجایی، بعد از 
پل، حد فاصل شهرك والیت و 

ضلی پور، كدپستی اف
5218382811 

 فاطمیه كرمان كرمان  323
23325328-23 

23325323 
23325322 128 

میدان شهدا )مشتاق(، جنب 
 مسجد جامع، 

 5212331125كدپستی 

 كشکوئیه كرمان  322
 فاطمة الزهرا

 )س(البتول
28233341 28233343 128 

میدان علی بن ابیطالب)ع(، 
 5525118451كدپستی 

 128 82312121 82312121 طمیهفا كهنوج كرمان  325

ك خمینی، شهراحمد سید بلوار 
، 3پ شهریور،  4، خ بهشتیشهید 

 5441428112كدپستی 

 - - 12822553113 الزهرا)س( ماهان  کرمان   324
ماهان خیابان صیاد شیرازي كوچه 

 8132شماره شش پالك 

 كرمانشاه  323
 اسالم

 آبادغرب

فاطمة 
 الزهرا)س(

33882838 
33821338 

33323238 
142 

بلوار  –میدان  شهید بهشتی 

جنب اداره آب ،  –یادگار امام 

صندوق    2521322523كدپستی

 125پستی 

 نرجسیه سنقر كرمانشاه  351
84823425 

84838112 
84823424 142 

خ آیت اله مطهري، مقابل جهاد 

كشاورزي، جنب منزل امام جمعه، 

 2531331125كدپستی 

 س(الزهرا) صحنه كرمانشاه  351

84233512 

84232434 

84222123 

84234331 142 

شهرك امام خمینی)ره(، خ چهل 

متري، جنب مسجد امام 

كد پستی  -حسین)ع(

2582152113 



 دورنگار تلفن نام مدرسه شهر استان ردیف
پیش 
 شماره

 نشانی

 قصرشیرین كرمانشاه  353
امام 

 حسین)ع(

83832244 

83832212 
83832212 142 

بلوار راه كربال، میدان مهدیه، 

انتهاي خ دادگستري، جنب حوزه 

دوق علمیه برادران،صن

 2541238222پستی

 كرمانشاه كرمانشاه  352
امام 

 خمیني)ره(
24242543-2 

24252221 
24242542 142 

درمانگاه  ، جنبگلستان میدان

، پ سرخدایی، بلوار گل  حاج

 3235325182كدپستی ، 31

 داالهو كرمانشاه  358
فاطمة 

 الزهرا)س(
82532221 82532221 142 

ك  –میدان سپاه پاسداران 

كدپستی  –اختیاري 

صندوق پستی  -2522128811

25221181 

 كنگاور كرمانشاه  353
حضرت 

 (س)زهرا
84333151 84333151 142 

، ك خ شهید مطهريمیدان امام، 

 ،2چمران، پ شهید 

 2581558253 كدپستی

 كرمانشاه كرمانشاه  352

امام خامنه 

 اي

)مدظله  

 العالی(

24233482-88 24255534 142 

كوي  بهمن  =سی متري دوم 33

)مركز 312تعذیرات =كوچه 

مشاوره سابق(كد پستی 

2518223244 

 142 82335213 82334215 الزهرا)س( گیالن غرب كرمانشاه  355
بهمن، ابتداي خ شهید  33میدان 

 2545182414بهشتی كدپستی 

 هرسین كرمانشاه  354
زینب 

 (س)کبری

83131221 

83135533 

83123335 

83123335 142 

ی، جنب كمربندي، چهار راه حجت

بانک مسکن، ك شهید نائینی، 

 2521825214كدپستی 

353  
كهگیلویه 
و بویر 
 احمد

 دهدشت
حضرت 

 س()زینب
23322535 2333833 158 

دستگاه جنب 141دهدشت

دانشگاه آزاد اسالمی،حوزه 

حضرت زینب س كد پستی 

5351538335 

341  

كهگیلویه 

و بویر 

 احمد
 سی سخت

حضرت 
 معصومه)س(

22888352 2338352 158 

ی سخت، قلعه مركزي، خ س

فرمانداري، ساختمان سابق 

فرمانداري، كدپستی 

5333113553 

341  

كهگیلویه 

و بویر 

 احمد
 گچساران

بی بی 

 حکیمه
23335532 3335533 158 

خیابان عمران، جنب مسجد 

صاحب الزمان، ساختمان سابق 

جهاد كشاورزي، كدپستی 

5341228514 



 دورنگار تلفن نام مدرسه شهر استان ردیف
پیش 
 شماره

 نشانی

343  

كهگیلویه 

و بویر 

 احمد

 158 3321115 22333833 فاطمیه یاسوج

خ شصت متري، امام خمینی)ره(، 

جنب سازمان تبلیغات اسالمی، 

 5331533385كدپستی 

342  

كهگیلویه 

و بویر 

 احمد

 لیکک بهمئی
فاطمه الزهراء 

 )س( 
23433333 - 158 

خ فرعی  –شهر لیکک خ رهبري 

 روبروي پارك شهر  –

 115 23533333 23532811 الزهرا)س( آزادشهر گلستان  348

، ك شهید رجایی خ

 ، 2الزهرا)س(، بوستان مکتب
 8321523531كدپستی 

 انبارآلوم  گلستان  343
صدیقه طاهره 

 )س( 
28322335 - 115 

انبارآلوم خ نیمروز ك شهید پرویز 
 لک زایی 

 تركمنبندر گلستان  342
فاطمة 

 الزهرا)س(

 28828213مدیر
 28833848مالی

 28833323آموزش
 

28833848 115 

هید نیازي، جنب خ آزادي، خ ش
 مخابرات جدید، 

 84315كدپستی 

 115 23442541 23442353 سعدیه رامیان گلستان  345

 -میدان امام علی )ع(  -رامیان 
كدپستی  -33امام  -خیابان امام 

8331482135 

 آبادكتول علی گلستان  344
بنت شهیده 

 الهدی
28333423 28338438 115 

 مسجد جامع )خ قصر(خ

، فرعی شکیشهید علیرضاك
 8331214883دوم، كدپستی 

 115 28328133 21-28324321 کوثر آبادكتول علی گلستان  343

فردوس  -خیابان امام رضا )ع( 
مدرسه  -)پشت دخانیات ( 83

كد پستی  -علمیه كوثر 
8381358458 

 آباد فاضل گلستان  331
خاتم 

 االوصیاء)ع(

28321335 
28322221 

28321332 115 

از مسجد ، باالتر خ ولیعصر)عج(
 جامع، 

 8381134322كدپستی 

 الزهرا)س( گرگان گلستان  331

23823821- 
23832131 

 مدیر23821248
23823831 115 

، 3بلوار شهید مفتح، خ حوزه 
 8314383128كدپستی 

 گرگان گلستان  333
صدیقه 
 (فاطمه)س

23332882 
23328223 

23332882 115 

، 13خ امام خمینی)ره(، آفتاب
 فرعی اول سمت چپ، پشت
 مدرسه علمیه امام صادق)ع(

 115 22281838 22223221 الزهرا)س( گنبد كاوس گلستان  332
خ راهنمایی، چهار راه اول، نبش 

 311نامجو، پ



 دورنگار تلفن نام مدرسه شهر استان ردیف
پیش 
 شماره

 نشانی

 115 23341311 23341311 الزهرا)س( مینودشت گلستان  338
جنب مسکن  -خیابان دارالوالیه 

مدرسه علمیه الزهرا )سالم  -مهر 
 اهلل علیها( 

 فاطمیه زلیبندر ان گیالن  333

88883351 
88821514 
88833311 

88883341 112 

خ طالقانی، خ غازیان، جنب بانک 
  -صادرات، داخل كوچه سنایی

 8212235332، كدپستی 83پ

 تالش گیالن  332
صدیقه 

 کبری)س(
88333588  112 

خ جمهوري اسالمی، روبروي 
متري، كدپستی  31دارالقرآن، اول 

8251342354 

 زینبیه رشت گیالن  335
22238135 
22238124 

22238132 112 
خ مطهري، ساغریسازان، مسجد 
گلدسته، ك آل بویه، ساختمان 

 سعید

 رودبار گیالن  334
حضرت 

 معصومه)س(
28233535 28231431 112 

جنب دفتر  –خلیل آباد  -رودبار

طبقه دوم مصلی  –فرمانداري 

كد پستی  –نماز جمعه 

جنب مصلی نماز  8821328152

 جمعه

 فاطمیه دسررو گیالن  333
83233115 
83232811 

83212111 112 

 –شهرك شهید انصاري  –رودسر 
 –خ شهید برقزان  –خ درود 

 –جنب مسجد امام خمینی )ره( 
 8841542181كد پستی 

 فاطمیه سرا صومعه گیالن  211
88232231 
88231421 

88233121 
112 
 

خ آیت اله طالقانی، روبروي 
 25543میدان عربان، كدپستی

82215 

 رضوان شهر  گیالن  211
فاطمه الزهرا 

 )س( 
88234114 8234114- 112 

جنب مسجد جامع  –رضوان شهر 
 8248182353كد پستی  –

 آستانه اشرفیه  گیالن  213
جاللیه 

 معصومیه 

83181135 
83181132 
83181133 

8381135 112 
 –خیابان استقالل  –آستانه اشرفیه 

ساختمان سابق دانشگاه مهر آستان 
 8881382825كد پستی  –

 كوچه شهید چراغی –بلوار جهاد  600 - 98983066 نجمیه ازنا لرستان  212

 122  2-83211211 محدثه بروجرد لرستان  218

خیابان –فاز یک –شهرك زیبا 
 –شهید محمود امیر سرداري 

 3كوچه نرگس 

 خیابان شریعتی –كوي بسیجیان  122 23335183 23333323 الزهرا)س( پل دختر لرستان  213

خ امام خمینی، نرسیده به میدان  122  22214118 فاطمیه آباد خرم رستانل  212



 دورنگار تلفن نام مدرسه شهر استان ردیف
پیش 
 شماره

 نشانی

22234531 
22212213 

 شهدا

 معصومیه خرم آباد لرستان  215
22381114 
22381113 

- 122 
 -بهمن، ك جهادگران 33میدان 

 خیابان صدرا

 درود لرستان  214
حضرت 
 زهرا)س(

82322313 
82322812 
82322813 

82322813 122 
هلل بروجردي، مدرسه بلوار آیت ا

علمیه خواهران حضرت 
 2441332228زهرا)س( كدپستی

 الشتر لرستان  213
بنت 

 الرسول)س(
23331331 23331331 122 

 –خیابان آیت اهلل بروجردي 

 جنب مصال ي نماز جمعه

 122 - 23231232 فاطمه الزهرا كوهدشت لرستان  211

خیابان صاحب الزمان، میدان 

معلم، جنب شهداي گمنام، 

 رسه فاطمة الزهراء)س(مد

 آبادنور لرستان  211
ریحانه 

 الرسول)س(
82990600 

 
82990655 600 

خ امام، ك روبروي بانک ملی 
 مركزي، درب اول

 122 82284312 82281821 فاطمیه الیگودرز لرستان  213
شهرك غدیر،  خ امام، بلوار غربی،

 روبروي ترمینال

 آمل مازندران  212
فاطمة 

 الزهرا)س(

88351421-
88353834 

88322255 111 

بلوار امام خمینی)ره(، آفتاب 
 ،32ششم، پ 

 2812438238كدپستی 

 الزهرا)س( بابل مازندران  218
23221152 
23231342 

23232312 111 

، خ هجدهم، ك شهید مدرسخ 
)ضرابپوري(، كدپستی  38رسولی

8518224234 

 عصمتیه بابل مازندران  213
23333835 
23333135 
23333834 

هاي تلفن
درسه با م

 31داخلی 

111 

(، چهار سوق، خ امام خمینی)ره
پشت مسجد كاظم بیک، محله 

، 2باقر ناظر، فاضل استر آبادي 
  مقابل تکیه،

 8512414221كدپستی 

 قدسیه بهشهر مازندران  212
28331111 
28335123 

28331111 111 

خ امام خمینی)ره(، نرسیده به 
بانک ملی مركزي، جنب هیئت 

، كدپستی رزمندگان اسالم
2352484315 

 شهید مطهری تنکابن مازندران  215
383213213 
38322133 

38321312 111 

پایین مصلی، خ ورزش، مقابل 
 اداره تربیت بدنی

 41523322صندوق پستی 

 تنکابن مازندران  214
فاطمة 

 الزهرا)س(

38253812 
38253883 

 

38321312 111 

جنب امامزاده سید حسین)ع(، خ 
زاده قاسم، شهید بزرگی، ك امام

صندوق  8242114322كدپستی 
 82413221پستی 



 دورنگار تلفن نام مدرسه شهر استان ردیف
پیش 
 شماره

 نشانی

 الزهرا)س( جویبار مازندران  213
83321133-
83321131 

83321133 111 
میدان معلم، خ كالگر محله، 

 8551335228كدپستی 

 چالوس مازندران  231
امام 

 حسین)ع(
33334234 33311384 111 

خ هفده شهریور، روبروي 
دانشگاه آزاد اسالمی، جنب 

كدپستی حسین)ع(، امام  مسجد
8221384815 

 الزهرا)س( ساري مازندران  231
22211312 
22235842 

3311312 111 

خ جمهوري اسالمی، كوچه 
مقداد، جنب مسجد رانندگان، 

 8412518428كدپستی 

 ساري مازندران  233
حضرت 

 نرجس)س(
22238255 22258285 111 

خ امیر مازندرانی، ك تبریزي، 
 انتهاي كوچه سمت چپ

 قائم شهر مازندران  232
فاطمة 

 الزهرا)س(
83183232 83183233 111 

خ ساري،گونی بافی،پشت 
كارخانه كنسرو،بین كوچه شهداي 

، مدرسه فاطمه الزهراء  18و12
 )س(

 الزهرا)س( كالردشت مازندران  238
33235121 
33238828 

33238828 111 

خ مرزن آباد، حسنکیف، جاده 
عباس آباد، ك همیشه بهار، 

، صندوق 8412518428كدپستی 
 82221123پستی 

 111 - 88521222 الزهرا)س( محمودآباد مازندران  233

خ امام، نسیم یازدهم )كوچه اداره 
برق سابق(،خ شهید بهشتی، 

بهارشرقی، انتهاي ك كدپستی 
8221538155 

 نکا مازندران  232
ریحانه 

 الرسول

28583381 

28532423 
28532423 111 

-6شهدا -خیابان آرامگاه)شهدا( -نکا
 جنب آژانس فرهنگ

 

 

 نوشهر مازندران  235
صدیقه 

 طاهره)س(
33232323 332332323 111 

بلوار شهید چمران، روبروي 
 دادگستري، 

 5432482315كدپستی

 فریدونکنار مازندران   234
حضرت آمنه 

 )س(
11123238388 - - 

فریدونکنار خیابان شهداء شهداي 
 كوچه شهید بحري تبار 11

 - - 11123538282 فاطمیه  اهگلوگ مازندران   233

بندپی شرقی گلوگاه جنب 
شهرداري ساختمان مجتمع 

فرهنگی امام خمینی )ره( طبقه 
 دوم

 142 33853132 23385311 س(الزهرا) اراك مركزي  221

خ امام خمینی)ره(، پشت كانون 
بسیج جوانان، خ شورا، سه راه 

ابوذر، مقابل شركت فرش، 
 8545824181كدپستی 



 دورنگار تلفن نام مدرسه شهر استان ردیف
پیش 
 شماره

 نشانی

 كارا مركزي  221
فاطمه 

 الزهرا)س(
88028559 80260808 630 

شهرك صنعتي، داخل کانون امام 

 صادق)ع(

 آستانه  مركزي  223
حضرت زینب 

 )س( 
 آستانه بیت امام جمعه محترم  142 24828231 24828231

 آشتیان روبروي فرمانداري 142 25332323 25332322 امام خمیني  آشتیان  مركزي  222

 142 82281311 82223553 هاجر)س( خمین مركزي  228
بلوار والیت  –بلوار شهید بهشتی 

 طبقه دوم  –مسجد امام خمینی  –

 دلیجان مركزي  223
فاطمة 

 المعصومه)س(
88323811 8322811 142 

شهرك امام رضا)ع(، جاده 
 اصفهان، جنب پارك الغدیر

 142 83332111 83334144 کوثر زرندیه مركزي  222
انتهاي خیابان آیت  –میدان گلها 

 جنب جامعه القرآن  – كاشانی اهلل

 ساوه مركزي  225
 فاطمة

 س(الزهرا)
83883231 83883231 142 

میدان فلسطین، بلوار شهید 
ناصري، جنب بیمارستان حضرت 

 8415323155فاطمه)س(،كدپستی

 142 23533311 23533311 نرجسیه سنجان مركزي  224
انتهاي خیابان گلزار، روبروي خ 

 هانقالب، مدرسه علمیه نرجسی

 142 23238221 23238221 مهدیه  خنداب  مركزي  223
خنداب بلوار شهید بهشتی جنب 

 سالن شهید فهمیده 

 142 82383233 82383233 فاطمیه  محالت  مركزي  281

محالت خ آیت اهلل مقدسی 

روبروي دادگستري ساختمان هاي 

 حوزه علمیه 

 142 - 83323333 الهیه ساوه مركزي  281
اداره  ساوه .كمربندي همدان.جنب

 آموزش و پرورش

 بشاگرد هرمزگان  283
زینب 

 کبری)س(
3211122 3332283-4 1522 

بلوار ساحلی، جنب اداره ثبت 
 احوال، اول خ معلم،

كمیته امداد امام خمینی، كدپستی 
5341522234 

 بندرجاسک هرمزگان  282
 بنت فاطمه

 الرسول)س(

3333115 

3332323 
3115333 1522 

پشت كارخانه برق، مجتمع  
)ص(، شهرك سجد النبیم

ولیعصر)عج(، كدپستی 
53531522113 

 الزهرا)س( بندرعباس هرمزگان  288
2288338 

2223821 
2288338 1521 

خ آیت اله غفاري، روبروي 
 فرهنگسراي طوبی، 

 5318314423كدپستی 



 دورنگار تلفن نام مدرسه شهر استان ردیف
پیش 
 شماره

 نشانی

 1523 3382183 3382183 کوثر بندرلنکه هرمزگان  283
ساختمان –كوي مینایی ها 

قدیم  -دانشگاه پیامنور سابق
 5351418212كدپستی 

 پارسیان هرمزگان  282
فاطمة 

 الزهرا)س(

8235334 
8235333 

8235334 1528 

بلوار شهداي گمنام، روبروي 
 ساختمان جدید فرمانداري

 5355185132كدپستی 

 حاجی آباد هرمزگان  285
فاطمه ام 
 البنین)س(

3-8331518 8331513 1522 
بلوار امام، جنب مدیریت جهاد 

 كشاورزي، 
 5323183323دپستی ك

 قشم هرمزگان  284
ریحانة 

 )ص(الرسول
3331531-1 3331531 1522 

خ شهید رجایی، جنب دفتر امام 
 جمعه، 

 5331422333كدپستی

 الزهرا)س( كیش هرمزگان  283
8821851 
8821321 

8823324 1528 

صفین جدید، بلوار نیایش، میدان 
نیایش، ك شقایق یا مسجد خاتم، 

 5381233838كدپستی 

 میناب هرمزگان  231
حضرت 
 (زینب)س

2-3334313 3335252 1523 

، 38خمینی)ره(، ك بلوار امام
سمت چپ، ك چهارم، كدپستی 

5341422453 

 1522 8332183 8332183 نرجسیه  رودان  هرمزگان  231
بلوار غدیر خ فرهنگ  –رودان 

كد پستی  –كوچه كوثر هفت 
5331252348 

 141 22113385 2333123 الراضیه اسدآباد همدان  233

میدان امام، ك شهدا، ك شهید 
 ،21شهبازي، پ 

 111412411كدپستی 

 همدان بهار همدان  232
صدیقه 
 (کبری)س

28312581 
28311382 

28314482 141 

میدان امام، میدان حر، انتهاي خ 
فدائیان اسالم، 

 3331223212كدپستی

 کوثر تویسركان همدان  238
28332111 
28382111 

28333583 141 
نقالب، جنب دفتر امام میدان ا

 جمعه، روبروي پارك نبوت

 الزهرا)س( فامنین همدان  233
22433331 
22432311 

22435121 141 

خ مطهري، جنب دفتر امام جمعه 
  و مسجد اعظم،

، صندوق پستی 23215كدپستی 
23213131 

 141 22822241 22822241 فاطمیه قروه درجزین همدان  232

شهرستان رزن، شهر قروه 
 لوار امام خمینی)ره(،درجزین، ب

 جنب مسجد جامع

 مالیر همدان  235
حضرت 

 (س)زینب

22231112 
22231113 

22231118 141 
میدان قائم، بلوار مرزداران، خ 

 رازي، خ اندیشه



 دورنگار تلفن نام مدرسه شهر استان ردیف
پیش 
 شماره

 نشانی

 معصومیه نهاوند همدان  234
22333184 
22332225 

22333184 141 
میدان امام، جنب مصلی، كدپستی 

2331321255 

 الزهرا)س( همدان همدان  233

23313224 
23331333 

 مدیر23313111

33132512 141 
خ شهدا، ك حضرت آیت اهلل 

 2318214831، كدپستی آخوند

 كبودر آهنگ  همدان  221
حضرت 

فاطمه الزهرا 
 )س(

23333434 
23334232 

- 141 
میدان امام حسین  -كبودر آهنگ 

جنب  -خیابان سپاه  -)ع( 
  -سازمان تیلیغات اسالمی 

 123 - 23438113 کوثر ابركوه یزد  221
، 2خ مفتح، مفتح 

 4321323521كدپستی

 احمدآباد یزد  223
حضرت 

 (س)زهرا

5358531 
5352533 

5352533 123 

انتهاي خ امام خمینی، روبروي 
مدرسه ابتدایی ابوریحان كدپستی 

4332115225 

 اردكان یزد  222
فاطمة 

 الزهرا)س(
5333584 

5325313 
5323822 123 

 بلوار شهید بهشتی، نرسیده به
میدان چادرملو، پشت قنادي قدیر 

 4331345384كدپستی 

 123 - 23832281 الزهرا)س( بافق یزد  228

بلوار  -شهرستان بافق  -یزد 
جنب دانشگاه پیام  -شهید بهشتی 

 4351332823كدپستی  -نور 

 ام ابیها تفت یزد  223
23238342 

23232555 
- 123 

بهمن،  33میدان امام، خیابان 

من، نبش به 13روبروي خیابان 

 81، پكوچه شهید راستی

 441513332كدپستی

 123 - 23334245 الزهرا)س( مهریز یزد  222

خ شهید مصطفی خمینی)ره(، 
جنب مسجد جامع ولیعصر)عج(، 

 4341528338كدپستی 

 میبد یزد  225
حضرت 

 (س)زهرا

23238238 
23238235 

5532111 

5538232 
123 

ابتداي خ سلمان فارسی، روبروي 
پارك فلسطین، كتابخانه عمومی 

 8324243213كدپستی 

 کوثر هرات )خاتم( یزد  224
82596528 

82596522 
82596522 685 

 –کوچه بوستان  -خیابان شهدا

مدرسه علمیه کوثر سالم  – 9پالك 

کد پستي  –اهلل علیها 

3499099099 

 یزد یزد  223
حضرت 
 زینب)س(

25311121 
25321441 

 

- 123 
میدان حضرت ابوالفضل، بلوار 

ن، اولین بریدگی، ك شهید آزادگا
 4385188158كدپستی موحدین، 



 دورنگار تلفن نام مدرسه شهر استان ردیف
پیش 
 شماره

 نشانی

 الزهرا)س( یزد یزد  251
22321118 
22321311 

22348245 123 
خ سلمان فارسی، ك منبع آب، ك 

 مطهري

 یزد یزد  251
ریحانه 

 الرسول)س(
89204820 

89204822 
- 685 

کوچه در  –صدوقي  بلوار شهید

بعد از حسینیه  -مانگاه سپاه 

مدرسه علمیه  -ومسجد خرمشاه 

ریحانه الرسول کد پستي  

3400005800 

 محمدآباد  یزد  253
حضرت 

 نرجس )س( 
83809299 

83809295 
- 685 

 –انتهای بلوار شهید دشتي  –یزد 

 محمدآباد خ امام خمیني )ره ( 

 مهدیه محمدآباد

 685 83229366 83226600 سیداشهداء یزد  یزد  252

بلوار  -بلوار پاسداران  -یزد 

کوچه سروش ) کوچه  -یاسین 

استخر شنای کوثر ( دبیرستان 

طبقه  -دخترانه سیدالشهداء)ع(

 3405908335کد پستي -فوقاني 

 بهاباد  یزد  258
حضرت 

 خدیجه )س( 
82996600  - 685 

شهرك  -شهرستان بهاباد   -یزد 

-بلوار ریحانه  -ولي عصر)عج(

کد پستي -دبیرستان ریحانه 

63490083539 

 685 - 63020560584 معصومیه  یزد یزد  253
بلوار جمهوری اسالمي بقعه 

 )ع(امامزاده سید جعفر محمد 
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